
7 TAPAA, JOILLA    
NYKYAIKAINEN RUOKAVALIOSI  
TAPPAA SINUT
JA MITÄ VOIT TEHDÄ SILLE

National Institute of Public Health (NIPH) -instituutin 

mukaan 4,6 %, tai noin 62 miljoonaa ihmistä kärsii ainakin 

yhdestä ruokavalioon liittyvästä sairaudesta. Monet 

näistä sairauksista, kuten sydän- ja verisuonitaudit, syövät 

ja diabetes, ovat estettävissä—ja jopa kumottavissa—

ennaltaehkäisevien ruokavalioon liittyvien muutosten avulla.



1. LIIKAA SOKERIA
Vuonna 2018 eurooppalaiset käyttivät yli 17 miljoonaa tonnia sokeria. Sokeri 

vaikuttaa liikalihavuuteen, korkeaan verenpaineeseen, sydän- ja verisuonitauteihin, 

diabetekseen ja kroonisiin tulehduksiin. Yli 74 prosentissa valmiiksi pakatuista 

elintarvikkeista on lisättyä sokeria, ja vaikka välttäisit jälkiruokia, on silti 

todennäköistä, että käytät sokeria liiallisesti. Yleisiä sokereita ovat paljon fruktoosia 

sisältävä maissisiirappi, agavenektari, ruokosokeri, maltodekstriini, vaahterasiirappi ja 

sakkaroosi. Nämä ovat vain muutamia 56:sta nykyisin markkinoilla olevista sokereista.

2. LIIKAA KALOREITA2. LIIKAA KALOREITA
Ravintola-annokset suunnitellaan usein niin, että söisimme liikaa 

tyydyttääksemme ruokahalumme, ja että aterian oletettu arvo suurenisi. 

Tämä johtaa usein ylensyöntiin kotona ruokaa laittaessamme, koska meillä 

on taipumus matkia ravintoloissa näkemiämme annoskokoja. Kun ihmiset 

syövät melkein 500 kaloria enemmän päivässä kuin 70-luvulla, ei ole mikään 

mysteeri, miksi liikalihavuus on nykyisin paljon yleisempää kuin koskaan 

ennen. Liikalihavuuden aiheuttamat sairaanhoitokustannukset ovat pelkästään 

Yhdysvalloissa satoja miljardeja dollareita. Siihen sisältyy elämänlaadun 

heikkenemisen hinta ja muutoin ehkäistävissä olevien sairauksien suurentunut riski.

3. JALOSTETUT ELINTARVIKKEET
Yhdysvaltojen tautientorjuntakeskuksen (CDC) tutkimuksen mukaan hyvin 

pitkälle jalostettujen elintarvikkeiden kalorien osuus modernissa ruokavaliossa 

oli lähes kolmesta viidestä kulutetusta kalorista, mikä oli suurempi kuin kaikki 

muut luokat yhdessä. Tutkijat määrittelivät hyvin pitkälle jalostetut elintarvikkeet 

elintarvikkeiksi, jotka on luotu käyttämällä keinotekoisia makuaineita, värejä, 

makeutusaineita, stabilointiaineita ja muita lisäaineita, jotta elintarvikkeet 

maistuisivat paremmilta tai elintarvikkeiden ei-toivotut ominaisuudet peittyisivät. 

Jalostetut elintarvikkeet sisältävät harvoin tarpeeksi kehon vaatimia hyödyllisiä 

ravintoaineita. Mitä enemmän syömme, sitä huonompi ruokavaliomme laatu on.
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TÄSSÄ ON 7 TAPAA, JOILLA NYKYAIKAINEN RUOKAVALIO 

JA ELÄMÄNTAPA VOIVAT TAPPAA SINUT.

Tämän raportin tarkoituksena on kertoa sinulle totuus 

ja esittää haaste. Totuus on se, että hallittavissa olevat 

tekijät, kuten syömäsi ruoka ja elämäntapavalintasi 

voivat todellakin tappaa sinut. Haaste on se, että 

huolehdit terveydestäsi terveellisiä valintoja tekemällä.
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4. JALOSTETUT LIHAT

Jalostettu liha määritellään lihaksi, jota on säilytetty palvaamalla, 

suolaamalla, savustamalla, kuivaamalla tai purkittamalla. Jalostettu 

liha sisältää kemiallisia yhdisteitä, joita ei ole tuoreessa lihassa, ja 

jotka voivat olla haitallisia terveydelle. Jalostettujen lihojen suurten 

määrien pitkäaikainen käyttö on liitetty suurentuneeseen riskiin saada 

monia kroonisia sairauksia, kuten korkea verenpaine, sydänsairaus, 

krooninen keuhkoahtaumatauti sekä suolisto- ja vatsasyövät.

5. LIIAN USEIN TAPAHTUVA ULKONA SYÖMINEN

Me kaikki ansaitsemme tauon silloin tällöin, mutta itsemme hemmottelu 

liian usein pikaruoalla ja ravintola-annosten kokoisilla annoksilla saa 

kaikki edellä mainitut asiat toteutumaan. Hyvin pitkälle jalostetut lihat ja 

elintarvikkeet, korkea sokeripitoisuus ja valtavat annokset tekevät liian usein 

tapahtuvasta ulkona syömisestä todella epäterveellisen elämäntapavalinnan.

6. ALKOHOLI JA TUPAKKA

Alkoholin liiallisen kulutuksen aiheuttamien vaarojen eli auto-

onnettomuuksien, akuuttien alkoholimyrkytysten jne. lisäksi alkoholin 

liiallinen kulutus liittyy krooniseen maksasairauteen, syöpiin, sydän- ja 

verisuonisairauksiin ja sikiön alkoholioireyhtymään. Tupakointi liittyy 

keuhkosairauksiin, syöpiin sekä sydän- ja verisuonisairauksiin. Lisäksi kasvava 

joukko todisteita viittaa siihen, että nämä aineet voivat olla yhdessä käytettyinä 

erityisen vaarallisia, sillä ne voivat lisätä tiettyjen syöpien riskiä huomattavasti.

7. VITAMIINI- JA MINERAALIPUUTOS

Näitä mikroravinteita, jotka ovat välttämättömiä energiantuotannolle, 

sydämen ja verisuonten terveydelle, aineenvaihdunnalle, vastustuskyvylle 

ja tulehdusvasteelle, puuttuu suurelta osin nykyaikaisesta ruokavaliosta. 

BioMed Centralin 14.2.2017 päivätyssä julkaisussa todetaan, että “proteiinin, 

kuidun, A-, C-, D- ja E-vitamiinien, sinkin, kaliumin, fosforin, magnesiumin ja 

kalsiumin keskimääräiset pitoisuudet yhdysvaltalaisten ruokavaliossa vähenivät 

merkittävästi erittäin jalostettujen elintarvikkeista tulevan energian kvintiilien 

välillä, kun taas hiilihydraatin, lisätyn sokerin ja tyydyttyneen rasvan pitoisuudet 

lisääntyivät.” Yksinkertaisesti sanottuna ihmiset eivät saa terveyden ja toimintakyvyn 

kannalta tarpeellista hedelmien ja vihannesten määrää (5–10 annosta) päivässä.
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Luulemme, että suurin osa tässä esittämistämme 
tiedoista ei tule yllätyksenä sinulle. Suurin osa meistä 
tietää, että teemme epäterveellisiä valintoja, mutta 
tunnemme itsemme avuttomiksi ja hämmentyneiksi, 
koska nykyaikainen elämäntapa tekee kyseisistä 
valinnoista helpoimpia valintoja. Mitä sinä voit tehdä?

  
Terveydenhallintahaaste

Yksi yksinkertainen tapa on aloittaa pienestä. Jos tavoitteesi on laihtua, lisätä 

aktivisuuttasi, syödä paremmin, näyttää paremmalta tai elää paremmin, prosessi 

on yksinkertainen. Aseta saavutettavissa oleva tavoite ja omista 90 päivää sen 

saavuttamiseen.

Kyäni on auttanut miljoonia ympäri maailmaa muuttamaan epäterveellisen 

elämäntapansa Healthy Living -elämäntavaksi, ja meillä on sinulle ohjelma, 

joka on auttanut monia muita aloittamaan Healthy Living -elämäntavan tiellä. 

Sitä kutsutaan 90-päivän Healthy Living -haasteeksi, ja kutsumme sinut 

osallistumaan ja aloittamaan jo tänään!



Aloittaminen on helppoa. Kun olet valmis aloittamaan haasteen, mene sivulle 

Kyäni90DayChallenge.com, lähetä Healthy Living -tavoitteesi ja ennen 

haasteeseen osallistumista otettu kuva. Niin helppoa se on! Lähetä 

sitten 90 päivän jälkeen otettu kuva ja kirjoita lyhyesti kokemuksestasi, 

niin voit voittaa yhden seuraavista palkinnoista:

   • 1 pääpalkinto: 12.000€, lippu tulevaan Kyäni-tapahtumaan ja logolla merkitty   
   varustepaketti       
• 5 finalistia: 800€, lippu tulevaan Kyäni-tapahtumaan ja logolla merkitty varustepaketti 
• 10 kunniamainintaa: lippu tulevaan Kyäni-tapahtumaan ja logolla merkitty    

  varustepaketti

Ota yhteyttä Kyäni-liikekumppaniin saadaksesi lisätietoja 90 päivän Healthy 
Living -haasteesta ja kuullaksesi tuotteista ja tuesta, jota me tarjoamme sinulle, 

jotta saavutat tavoitteesi.

Kuvittele, millaista elämäsi voi olla vain 90 päivässä. 

Älä odota! Aloita 90 päivän Healthy Living -haaste 

jo tänään ja ala hallita elämääsi ja terveyttäsi!




